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 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مالحظة  :  عزيزتي الطالبة : المذكرة ال تغنيك عـــن كتابك المدرسي , فهو مرجعك األساسي للمادة , أما المذكرة 

 فهي تعزيز لقدراتك العلمية والتذكاريَّة .



.النجاح والتفوق الدائمين  كنآملين أن تحقق هذه المذكرة غرضها المرجو منها , ومتمنين ل    

 النموذج األول 

 * اقرأ النص اآلتي ثم أجيب عن األسئلة التي تليه :-
 

 سي   حت ى هيتعلم  ما كل ىسن, ففي المدرسة كان ي هالذاكرة في صبا ضعيف"  أديسون" كان
 , ف  ي ح  ي  أن فع  ا ا  ب  ا   عليم  همن  ه أس  ا ذ ه , نأالن  وا فيف  ه قفي  ف العة  ل ن  فا   دة م    

 .هشكل رأس فةا وقعوا فيفه مجنون , نذلك لغر
 

أش رر م   حيا  ه كلر ا , ن ول    ثالثةيةا في المدرسة سوى  لم"  نأيدسو"  أن  نالواقع    
يحف     فك  ان ي  ا مط  ردا  ال  ى م  ر ا   ذاي  دا  أم  ه  عليم  ه ف  ي البي    , نق  د  ذاي  د  ق  وة ذاكر   ه 

 ته الخاصة ...الحةا ق العلمية التي  متلئ فرا المجلدا  في مكتب
 

 فف ي,  ةأحياف ا  فع ا أم وره الخاص  ينس يهأن حصر  فكيره في ا مور العلمية ك ان  نيبدن    
مشكلة الميه اضطر للذهاب إلى المحكمة ليؤدي ما الي ه  حل في ا  ذا  يو  نفينما كان منرمك

ل واقفي  منتظ را  , فلم ا ء ا  دنره فس ى اس مه , ن ح   أح د ا   ويال  م  ضرا ب , نلبث نقتا  
 .فه فذكرهفجافبه ار باكه 

 
 فينم ان ا ي ا أن يمضي الليل نهو يعمل في مختب ره , نف ي ص باح أح د  سونيأاتاد أد نقد    

مسااديه أن يمازحه فيكل الطعا  ن رك ا  ب ا   أحدكان ينتظر إفطاره استسلم للنو  , نأراد 
امل  ه دنن أن يش ك ف  ي  افص  رإ إل ى هغ نرأى الص  حون فار س ونيأد س  تية ا, فلم ا  هغ فار

 . مسااده, نلم يدر حةيةة ما حدث إ  فعد أن ضحك  ي ش
 

نما ت ا اقت راخ ق د   ألف سمهاشررة, حيث سجل ف العلما أكثر  م "  نأدسويعد "  ناليو     
 نق د"   ونف الجرام"     الح اكيفرا البشرية نأسرم في  ةدمرا , منر ا   المص باح الكررف ا ي , 

 البش  ريةل  ه فض  ل ء  م ف  ي  ة  د   ا   ه ف  ي إفت  اا المط  ا  نف  ذلك يك  ونام  ل ف  ي أناق  ر حي
 .ناقترااا ه  شرد فذلك

 
 / ما الفكرة الرئيسة للنص ؟ 1س
 -------------------------------------------------------------------------/1ءـ
 ذلك ؟ ي, وضح حياتهدور في  سوني/ كان ألم أد 2س
 -------------------------------------------------------------------------/2ءـ

 
موقفةا  يةدل  يكةان ينسةيه األمةور الشة ةية ؟ اذكةر العلميةةباألمور  سوني/ انشغال أد 3س

 على ذلك ؟
 -------------------------------------------------------------------------/3ءـ

----------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 ؟ سونيمن حياة أدما الدروس المستفادة /  4س

................................................................................................................
............................................................................................................... 

 / ما هي الفكرة الجزئية للفقرة الةيرة من النص ؟ 5س
 -------------------------------------------------------------------------/5ءـ
 :ما يأتي عالنص ابحث في /  6س

   ---------------  ( ىكلمة ) فك مضاد - أ
 -------------------كلمة ) ضريبة (  ءمع  -ب       

   --------------ـ مفرد كلمة ) محاكم (   ءـ
   -------------مرادإ كلمة ) مكث نأقا  (   - د 

   --------------  كلمة فمعنى ) شارك ( -هـ
 ----------------  كلمة فمعنى )  دل الى ( -ن   
 
 ما األصل اللغوي لكل من :  7س

 ...................................                 العلمية : ..................................... ضعيف
 تشهد : ..................................                  استيقظ : ....................................

 
   ؟ولماذا ، ن أجمل برأيكيالتعبيرين التالي أي:  8س

 
 فا  " فطارهإكان ينتظر  نفينما"  – أ 

 للنو  " ستسلما فطارهإكان ينتظر  نفينما"  ــ ب
 

 -------------------------------------------------------------------------/8ءـ
 ما السلبيا  التي نرد  في النص ؟ 9س

................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
   لو كن  مكان أديسون هل ستكملي   عليمك ؟ أ / 11س

.............................................................................................................. 
 ب / نلماذا ؟ 

.............................................................................................................. 
 استدل م  النص الى دنر العلم نالعمل  في حياة اإلفسان ؟  11س

................................................................................................................
................................................................................................................ 

 ؟ ما الحةا ق التي نرد  في النص 12س



................................................................................................................
................................................................................................................ 

   الشعر    ثافيا  
 (بنت الةليج  ) ق يدة من  
 أفا فن  يعرب فن  الخليج       نصاحبة الرامة العالية  -1 

 أفاشد قومي أ  يذكرنن              ليالينا الحلوة الصافية 
 نسامرفا العذب حول المواقد       يجمعنا أسرة هافية 

 ...............سامرنا : ......هات مرادف كل من : الهامة ...................         أ/ 1س
 ب / ها  ضد كل م    الصافية   ..................        هافية   .......................      

 فم  فتخر الشاارة في البي  ا نل ؟2س
................................................................................................................
................................................................................................................

 أ /  إ    داو الشاارة قومرا ؟ 3س
..............................................................................................................  .. 

 ب/ نلماذا ؟
............................................................................................................

............................................................................................................ 
 لي السمر ؟ماذا كان يدنر في ليا 4س

........................................................................................................... 
 اكتبي البي  الذي يدل الى   5س

 أ/ افتما  أفنا  الخليج إلى أصول ارفية ناحدة .
......................................................................................................... 
 ب/ داوة الشاارة إلى التوقف ا  الكال  الخش  .

......................................................................................................... 
 ا/ الداوة إلى التالحم للنروض فمستةبل ا مة العرفية .

........................................................................................................ 
 قال  الشاارة    دنر ا حاديث فيرا ثنا    ن نبا فالخير نالعافية  6س

 افثري البي  السافق فثرا أدفيا .
............................................................................................................

............................................................................................................ 
 حولرا أفيا  الةصيدة؟ ما الفكرة العامة التي  دنر 7س

............................................................................................................ 
 قال  الشاارة   أفا فن  يعرب فن  الخليج نصاحبة الرامة العالية  8س

 نقال الشاار   الضاد أمرما نيعرب نالد  أرأي  أشرإ منرما ؟ أن أارقا؟       
 ما نءه ا  فا  في  الشاار نالشاارة ؟



............................................................................................................
............................................................................................................

..........................................................  .................................................. 
 
 : القواعد النحوية  ثالثا  

 
 -: تليهاالقطعة اآلتية , ثم أجب عن األسئلة التى  اقرأ
, ويوقظ مشاعر الشباب بعزمه , ويمأل النفوس الجامدة  ,  بعلمه يسمو المةلص المعلم
بسالحي اإليمان والعمل ال الح , كي  الشباب دونيزو  النائمة يقظة  ,فالمعلمون  والعيون
والجهل بقوة اإلرادة وصدق العزيمة . فالمعلمون عدة الوطن واألمة في  الرذيلةيحاربوا 
, لن تنت ر في حرب إال بقوتهم ولن ترقى إلى مجد إال بعلمهم . فلقد أنشأ  والرخاءالشدة 

 .ورثة األنبياء ألنهم المعلمين وبعثوا الحياة , فهنيئا  إلى الجيل المعلمون
 
 : استةرج من القطعة ما يأتي : 1س

 -------------------------  مضارخ منصوب ناالمة فصبه حذإ النون فعل ـ1
 
 ----------- مضارخ منصوب ناالمة فصبه الفتحة الظاهرة أن المةدرة  فعلـ 2
 
 ------------------------ مضارخ مرفوخ ناالمة رفعه الضمة الظاهرة فعلـ 3
 
 --------------------------------------------------نمضاإ إليه   مضاإـ 4
 
 -------------------------------------------------------نموصوإ   صفةـ 5
 تحتها خط : التي: أعرب الكلمات  2س 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ     يسمو

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  دننيذن  

 ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــ المعلمون

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ المعلمي 

 تحتها خط : التيال حيح للكلمات  اإلعراب: اختر  3س
 
 من البحر : اللؤلؤ   ج  ر  ة  ت  س  ي  / 1

 . آقرهمرفوخ ناالمة رفعه الضمة الظاهرة الى  فاال - أ
 آقره . الىرفعه الضمة الظاهرة  ناالمةفاال مرفوخ  فا ب - ب
 فصبه الفتحة الظاهرة .فه منصوب ناالمة  مفعول -  

 



  الق تين التلميذان/ قرأ 2
 ------------------------ مرفوخ ناالمة رفعه ا لف فاال - أ

 ----------------------- مرفوخ ناالمة رفعه الضمة فاال - ب
 ------------------- مرفوخ ناالمة رفعه ثبو  النون فاال -  

 
 :محلقة  في الجو الطائرات/ رأيت 3

 وب ناالمة فصبه الفتحةفه منص مفعول - أ
 فه منصوب ناالمة فصبه ا لف مفعول  - ب
 الفتحةمفعول فه منصوب ناالمة فصبه الكسرة النا بة ا   -  

 
 [هذا العامل يؤدي عمله بإخالص  : ] 4س

          
م ا يل ذ   نغي رالم ذكر , نالجم ع المؤف ث "  نالجمعالمذكر ,  المثنىفالجملة السافةة "  قا ب

 - 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ذكرالم المثنىـ 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ المذكر الجمعـ 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤفث   ــــــــــــــــــــــــــــ الجمعـ 3

 حولي ا فعال اآل ية إلى أفعال مبنية للمجرول مع  غيير ما يلذ    5س

 شرح المعلم الدرس . -1
..................................................................................................... 

 ا  الى المسلمي  .فرض هللا الصي -2
..................................................................................................... 

  كافئ المديرة الطالبا  المتفوقا  . -3
..................................................................................................... 

 حولي الجملة اآل ية م  الفعلية إلى ا سمية مع  غيير ما يلذ    6س

 " يةد  المذيعون فشرا  ا قبار . "               

....................................................................................................... 

 

 

 

 



 

 

 لنموذج الثاني ا
 -ية , ثم أءب ا  ا س لة التي  ليرا  اقرأ الةطعة اآل 

 نأهمي تهالجغرافي للبحري   الموقع
فريٍد , فري  ةع  نسط الخليج العرفي ، نالى الط ريق التجاري  ءغرافي  البحري   فموقٍع   تمتَّع  

الخليِج في التجارة , كما أف را  فالدِ  أنلى الممتاز, فالبحري  فرذا الموقِع  نالغربفي  الشر  
ةٌ للطيران , نحلةة  ا  صال محط   لع نالبضا ع في  دنل الخليج نالعالم . لتبادلِ ة مرم   الس 

في  البلدان ذا  المستوى الحضاري العريق   كاليم  ,  الت جاركاف  البحري   قديما  ملتةى  لةد
أهلرا كثيرا  م  المعارِإ نالخبرا  نألوان الثةافة , نلذلك  فاكتسب  نالرند , نالعرا  , 

افيقصدها الةاصي  ْ   نالد   الس عادة . إلى يصبونكلُّ م 
 أمامرا يترانىكاف   ةضي الى كلِّ غاٍز , ن نصالفترمأهلي البحري  نشجااترم  نشجااة  

 معتٍد أثيم . كلُّ 
 : الفهم واالستيعاب أوال  
 لدنل العالم ؟  نفالنسبة ةع البحري  فالنسبة لدنل الخليج ,  أي  /1س

....................................................................................................... 
 ؟ الماضي عرض  البحري  لكثيٍر م  الغذنا  في  لماذا /2س

....................................................................................................... 
 وقف ا هالي م  المعتدي  ؟م ما /3س

....................................................................................................... 
 ( أما  اإلءافة الصحيحة    صحاالمة )     ضع /4س

 معنى قصدها هو   -1
 فذيار را )       ( فكر)         (               زارهافرا )      (              حلم

 معنى الةاصي هو   -2
 )         (  الةريب)          (              البعيد)       (             الةاصد

 ما ا صل اللغوي لكلمة)  موقع ( ....................................................... 5س
 

 نحوي ة/ تدريبات  ثانيا  
 
 قرة :من الف استةرج/ 1س

 ماضيا  ............................................................................... فعال   -أ     
 .........................….......................................................... فااال   -ب    

 ............................................اسما  مجرنرا  فاإلضافة .................... -ا    
 
ابقةالكلمات التي تحتها خط في القطعة  أعرب/ 2س  . الس 



  ……………………………………………الممتاز  -4
  …………………………………………….يصبو   -5
  ……………………………………………يترانى  -6
 ضعي الكلمة المناسبة في المكان المناسب: :1س
 
 
 

 ................ مثمرتان. -1

 التلميذ على ................كتب  -2

 يب ر اإلنسان بـ................ -3

 أكل الطفل ................... -4

 رأيت  ................ في الميناء. -5

 طار ................. عن الشجرة.  -6

 

 
 
 
 اعربي الجمل اآلتية: :2س
 

 عالج الطبيبان المريضين. - أ

 

 ................ الظاهر الى آقره.  االج  فعل ............... مبني الى

 الطبيبان  ............... مرفوخ ناالمة رفعه ................  فه مثنى.

 المريضي   ................ منصوب ناالمة فصبه ...............  فه مثنى.

 

 هبط الجنديان بالمظلتين. - ب
 . الظاهرة الى آقره.هبط  فعل ................ مبني الى ...............

 الجنديان  ............... مرفوخ ناالمة رفعه ...............  فه مثنى.

 فالمظلتي   البا   حرإ ...............

 المظلتي   اسم .............. ناالمة ءره ................  فه مثنى.

 الع فوران

 تفاحتين

 سفينتين

 الشجرتان

 العينين

 الدفترين

 اليا 

 فاال

 مفعول فه

 الفتح

 ماضٍ 

 ءر

 اليا 

 ا لف



 
                 

 
 
 
 

 
لك من ذهب ثمين و خبأه في جرة ووضع فوقه زيتونًا عزم تاجر على السفر فجمع ما يم

ليخفيه ثم أغلق الجرة و أخذها إلى صديق له تركها أمانة لديه . أخذ صديق التاجر الجرة 
 ووضعها في زاوية من زوايا البيت .

مر على سفر التاجر سنتان و الجرة مهملة في الزاوية ، وفي يوم من األيام أراد الرجل 
وجدها ثقيلة جدًا و غلبه الفضول فقام بفتحها وأفرغ الزيتون منها ، وهنا تغيير مكانها ف

كانت دهشته كبيرة فقد وجد الجرة مملوءة إلى نصفها بالذهب و الحلي فأخذ الذهب 
 ووضعه في حفرة و اشترى زيتونًا ومأل به الجرة مرة أخرى .

 
 استخرجي من النص السابق ما يلي :  1س 

فاعاًل :  -2..........................      فعاًل ماضيًا : .. -1
................................ 

موصوفًا :   -4صفة : ..................................       -3
............................. 

اسم مجرور :  -6حرف جر : ..............................      -5
............................ 

 
 هو مطلوب بين القوسين :  ضعي في الفراغ التالي ما 2س 

 ...............................أهمل أداء واجبي . ) حرف نصب (  -1
 ............................... الفالح من الحقل مساًء . ) فعاًل مضارعًا (  -2
 ) فعاًل ماضيًا ( ...............................محمد والده في عمله .  -3
 أصغيت إلى المعلمة كي ..................... ) فعاًل مضارعًا منصوبًا ( -4

 ماضٍ  مجرنر الفتح ا لف



 
 : اعربي الجملة اآلتية إعرابًا تامًا : 3س 

 )) لن يفوَز المتهاوُن ((         
 

 إعرابها الكلمة
  لن 

  يفوزَ 
  المتهاونُ 

 
 

 ى المثنى بنوعيه مع تغيير ما يلزم : : حولي الجملة التالية من المفرد المؤنث إل4س 
 
 المفرد المؤنث :      )  التلميذة المجتهدة تؤدي واجباتها بإنتظام ( 
 

 التلميذة المجتهدة تؤدي واجباتها بإنتظام . المفرد المؤنث 
  المثنى المذكر  
  المثنى المؤنث 

 
 
 
 
 

                                                                                       
 

               

 
 
 
 ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه:‘ أقرئي النص التالي  -( 1) 
 



يحرث الفالح أرضه قبل زرعها كي تتشقق ، ولكي يدخل الماء والهواء إلى      
باطنها، وإذا لم يفعل ذلك، فإن الماء يقف على سطحها ويمر الهواء من غير أن 

 ينفذ إلى أعماقها؛ وبذلك تقل غلتها ، ويذهب تعب العاملين فيها سدى.
 

 استةرجي من الفقرة السابقة ما يلي:                               
  

 فعال مضارعا من وبا أداة ن ب فعال مضارعا مرفوعا
 
 

  

 فاعال فعال مضارعا مجزوما أداة جزم
 
 

  

 اجارا ومجرور ظرف زمان مفعوال به
 
 

  

                           
 
  
 
 
 
احذفي الحرف السابق للفعل المضارع وأعيدي كتابة الفعل مع تغيير ما  –(  2) 

 يلزم:
 لم يسافر أبي إلى فرنسا.  ................................................... -
 .............يدرس الطالب كي ينجح. ....................................... -
 لن تنمو النباتات بدون الماء . ............................................. -
 ال تتةاذل عن أداء الواجب.  ................................................ -
 

 

 

 

 



 

 اعربي الجملة اآلتية إعرابا سليما: –(  3) 
 

                             .ال تأكل الطعام المكشوف              -
 
 اإلعراب الكلمة
 
 ال

 
 

 
 تأكل

 
 

 
 الطعام

 
 

 
 المكشوف

 
 

 
 

 

 

 

 

 الظواهر اإلمالئية  :

 :  أكملي الفراغات اآلتية بكلمة مناسبة مما يأتي :  1
 

 الموسيقى   (   –أعلى  –الفتى  –جرى  –المستوى  –إلى  –اصطفى  –) على          
 

درسية............... تشجيع التلميذات ورفع .............. التعليمي تعمل اإلدارة الم .1
 لهن .



......................... اهلل تعالى نبيه محمد ) ص  ( ليكون آخر األنبياء المرسلين  .2
. 

 ........................ فن راقي يسمو بالمشاعر و األحاسيس . .3
 ...... الدرجات .................... المخلص نال ......... .4
 أصوم رمضان تقربًا ................ اهلل . .5
  ................ العداء بسرعة كبيرة ..    6    

 
 

 :  أحول األفعال اآلتية إلى أسماء كما في المثال :  2س
 ملتجئ قائل                             التجأ  مثال :  قال 

أخطأ :  -2........               باع : ....................... -1
....................................... 

تنبأ :   -4جاع : ...............................               -3
....................................... 

:  أابتد -6الم : ................................                -5
....................................... 

أنشأ :  -8خان : ...............................                -7    
................................... 

 
 

: ضعي كلمة ) ابن ( و ) ابنة ( في المكان الخالي مما يأتي مع مراعاة حذف 3س 
 األلف أو إثباتها : 

 
   
 ... الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين .عمر ................ -1
 زينب .................... علي .................. أبي طالب . -2
 ساهم ....................... الوطن في نهضة وتطوير بالده . -3
 يا ................ الحضارة و المجد حافظي على تراث أجدادك . -4



 ليد معارك عديدة لنصر اإلسالم و المسلمين .خاض خالد ..............  الو  -5
 

 
 
 

:ضعي خط تحت كلمتي ) ابن (  و ) ابنة ( في الجمل اآلتية ثم بيني سبب حذف  4س
 منها أو إثباتها :  فاألل

 سبب حذف األلف أو ا ثباتها في كلمتي ) ابن ( أو ) ابنة (   الجملة 

  يا بنة محمد استعدي لالمتحان . -1

  عم نحن مًعا في الشدائد .يا بن ال -2

  زرت يوم أمس جدتي مع ابنة أختي . -3

  عنترة بن شداد من شعراء المعلقات . -4

  نسيبة بنت كعب من أوائل النساء المسلمات . -5
 

 
 
 

: اكتبي أربع جمل صحيحة و تامة تشتمل على كلمتي ) ابن ( و ) ابنة ( بحيث  5س
 حذوفة في جملتين : تكون األلف مثبتة في جملتين و م

 
 
1............................................................................................

.......... 
 
2............................................................................................

.......... 
 
3............................................................................................

.......... 



 
4............................................................................................

.......... 

  


